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Seboradin Niger szampon do włosów przetłuszczających się
i skłonnych do wypadania 200ml
 

Cena: 31,13 PLN

Opis słownikowy

Działanie przeciw wypadaniu włosów, stymulujące
porost nowych włosów

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Inter Fragrances

Postać szampon

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry łojotokowa, łuszcząca się, sucha, tłusta,
przetłuszczająca się

Typ włosów przetłuszczające się, wypadające, z łupieżem

Opis produktu
 

Wskazania

codzienne stosowanie,
do włosów skłonnych do przetłuszczania się,
włosy osłabione i wypadające,
wspomagająco w walce z łojotokowym zapaleniem skóry głowy (ŁZS), łupieżem i łuszczycą,
dla kobiet i mężczyzn.

Efekty

zmniejszenie łojotoku,
pobudzenie odrastania włosów i wzmocnienie ich cebulek,
zmniejszenie wypadania,
przywrócenie równowagi fizjologicznej skóry głowy,
przyspieszenie gojenia podrażnionej skóry głowy,
zwiększenie odporności na grzybice i zakarzenia bakteryjne,
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zahamowanie rozwoju grzyba Pityrosporum Ovale, odpowiedzialnego za powstawanie łupieżu,
włosy są bardziej miękkie, sprężyste i dobrze się układają.

Aktywne składniki

wyciąg z czarnej rzodkwi,
olejek kolendrowy,
olejek sosnowy,
wyciąg z dziurawca,
wyciąg z melisy,
olejek z drzewa herbacianego,
ekstrakt z szałwi,
ekstrakt z rumianku,
ekstrakt z pokrzywy,
ekstrakt z rozmarynu,
ekstrakt z kasztanowca,
ekstrakt z liści brzozy,
ekstrakt z podbiału,
wyciąg ze skrzypu polnego,
tymol,
D-limonen,
D-pantenol.

Stosowanie szamponu

Niewielką ilość szamponu Niger nanieść na wilgotne włosy, delikatnie rozprowadzić i wmasować w skórę głowy do wytworzenia
się piany. Po minimum 2 minutach dokładnie spłukać wodą, czynność powtórzyć.
Do codziennego stosowania.

Unikalne cechy produktu

skuteczność kuracji potwierdzona badaniami pod kontrolą dermatologiczną,
charakterystyczny zapach preparatu pochodzi z naturalnych, aktywnie działających ekstraktów roślinnych, ulatnia się po
wysuszeniu włosów.

Skuteczna 3-etapowa kuracja

Zaleca się stosowanie łącznie z balsamem Seboradin Niger i lotionem Seboradin Niger.
Do włosów z objawami wzmożonego wypadania zaleca się stosowanie i intensywną kuracją Seboradin Niger Ampułki.
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